Pótlap a Széchenyi Kártya Program hiteltermék igénylési laphoz
Társas Vállalkozások/Egyéni cégek és Egyéb vállalkozások (irodák) részére
Ügyirat száma:
Magánszemélyek adatai
Ezt a táblázatot kell kitölteni abban az esetben is, ha az igénylési lapot aláíró személyek vagy a készfizető kezesek nem járultak
hozzá személyazonosító okmányaikról fénymásolat készítéséhez. Ebben az esetben a táblázat bal felső mezőjében a következő
jelöléseket kell alkalmazni:
O1 – az operatív irányítást végző, képviseletre jogosult vezető tisztségviselő
O2, O3, stb – az együttes aláírók
K1, K2, stb – a garanciaintézményen kívüli készfizető kezesek
Név
Születéskori neve

dr, ifj, stb.

családi név

utónevek

ifj, stb.

családi név

utónevek

Adóazonosító jel
Születési hely, idő

%

Részesedés mértéke
év

hely
családi név

dr, ifj, stb.

hó

nap

utónevek

Anyja neve
típusa (szem.ig., útlevél, stb.)
Személyazonosító
okmány

Lakcím

Vezetékes telefon

kiállító hatóság neve, betűjele
okmány betűjele, száma
megye

ir.szám

helység

közterület neve

út, utca, tér

házszám

körzet:

kapcs. szám:

körzet:

emelet

ajtó

hrsz.

kapcs. szám:

Mobil telefon

Fizetési számla száma
E-mail cím
További kapcsolt vállalkozás adatai Kérjük a bal felső mezőbe írja be a társaság folytatólagos sorszámát is.
Ezt a táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az igénylési lapon a releváns pontoknál nem állt rendelkezésre elegendő mező.)
Név
Adószám

Részesedés mértéke

%

További kapcsolt vállalkozás adatai Kérjük a bal felső mezőbe írja be a társaság folytatólagos sorszámát is.
Magánszemély tag sorszáma

a B)1 pontban

vagy társaság sorszáma

a B)2 pontban

Név
Adószám

Részesedés mértéke

%

További kapcsolt vállalkozás adatai a Kérjük a bal felső mezőbe írja be a társaság folytatólagos sorszámát is.
Név
Adószám

Részesedés mértéke

%

További, a vállalkozás részére nyújtott kölcsönök, hitelek. Ezt a táblázatot csak akkor kell kitölteni, ha az igénylési lapon a
releváns pontoknál nem állt rendelkezésre elegendő mező.)
Hitelnyújtó megnevezése

Fennálló hiteltartozás

Havi törlesztőrészlet

Hitel végső lejárata

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

ezer Ft

év

hó

nap

év

hó

nap

év

hó

nap

További ingatlan adatai Kérjük, adja meg a kezes és az ingatlan sorszámát is.
Készfizető kezes sorszáma
Település

Tulajdoni hányad

Megnevezése (lakás, üdülő stb.)
Becsült forgalmi értéke
Jelzálog, elidegenítési tilalom van az ingatlanon?

ezer Ft Helyrajzi száma
igen

nem

Biztosítva van?

igen

nem
v45

